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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาสถานการณ์ ปั ญหา อุปสรรคด้ านการสื่อสาร
เรื่ องเพศในครอบครัวมุสลิม รวมทังค้
้ นหาแนวทางการสื่อสาร เรื่ องเพศที่เหมาะสมแก่ครอบครัวที่เลี ้ยงดู
เด็กในวัยประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาเป็ น ผู้ปกครองนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
นับถือศาสนามุสลิม จังหวัดนครศรี ธรรมราช จานวน 50 คน เก็บข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้
แนวคาถามสร้ างตามกรอบแนวคิดของการศึกษาวิจยั ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ผู้ป กครองส่วนใหญ่
เห็นว่าการอบรมเรื่ องเพศเป็ นหน้ าที่ของครู ในโรงเรี ยนสอนศาสนาโดยใช้ หลักศาสนาอิสลามมาเป็ น
สื่อกลางในสื่อสาร แต่ก็มีผ้ ูปกครองบางคนสอนลูกตั ้งแต่อายุประมาณ 7-10 ขวบ โดยเฉพาะเรื่ อง
ความเป็ นส่วนตัว การปะปนระหว่างชายหญิง และความจาเป็ นของ “ฮิญาบ” วัยรุ่ นมุสลิมได้ รับการ
สัง่ สอนเรื่ อง “ฮะยา” มีห้องนอนเป็ นสัดส่วน มีเพศสัมพันธ์ ก่อนแต่งงานไม่ได้ แต่สามารถแต่งงาน
อายุยงั น้ อยได้ หากได้ รับอนุญาตจากผู้ปกครอง รู ปแบบและวิธีการพูดคุย เป็ นการพูดคุยในลักษณะ
นัง่ คุย กัน ในช่ว งเวลาก่อ นละหมาด ทานอาหารเย็น ร่ ว มกัน หรื อ ช่ว งนัง่ ดูทีวี และมีก ารคุย ผ่า น
Facebook และLine ด้ านอุปสรรคของการสื่อสารเรื่ องเพศผู้ปกครองจะยังไม่ ค้ นุ เคยกับการสื่อสาร
พูดคุยเรื่ องเพศกับบุต ร เพราะคิดว่าบุตรยังเด็ก และควรเรี ยนรู้ ในโรงเรี ยนสอนศาสนาตามหลักศาสนา
อิสลามจะดีกว่าผู้ปกครองสอนเอง
สรุป ผู้ปกครองส่วนใหญ่ใช้ หลักศาสนาอิสลามมาเป็ นสื่อกลางในสอน อบรมเรื่ องเพศกับบุตร
และมองว่าเป็ นหน้ าที่ของครูในโรงเรี ยนเป็ นผู้สอน
คาสาคัญ : การสื่อสารเรื่ องเพศ, ครอบครัวมุสลิม
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Abstract
This is a qualitative research which presented the situation, problems, problems and
obstacles in communication on Muslim’s families. And explore the appropriate sexual
communication best practice. The research informants were 50 participants who are the
Muslims parents of 4th – 6th Nakhon Si Thammarat primary school students. The in-depth
interview was the technic for data collected. The instrument of data collecting was
questionnaire which was developed by research from the research conceptual framework.
The results shown the participants indicated medium communication about sex to their child.
Most of them suggest the religious teachers should to respond and applied Muslim’s
established principle to though about sex. However, many participants initiate
communicated they 7-10 years old child’s about a boundary, male & female contact, and
the necessity of "Hijab" and "Haya". The Muslim’s children were separated their bedroom.
The sexual in teen were prohibited until their parent accepted. The position during
communication usually initiate when they close meeting at Surau before prayer, dinner or
watching the television. The media conversations via Facebook and Line were the channels
of sexual study. The obstacles of sex’s communication between parents and children were
the perception that their child’s were younger than to understanding. And should learning
Islamic principles in a religious school more than interested about sex.
Conclusion: Sexual communication should to initiate by integrated the Muslim
principle. The Muslim’s teacher must respond about theses issue.
Key words: Sexual communication, Muslim’s family

วารสารวิจยั และนวัตกรรมทางสุขภาพ 53
Journal of Health Research and Innovation

บทนา
บิดามารดาจะมีอิทธิ พลอย่างมากต่อทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศของบุตร เพราะบุตรจะ
เลียนแบบพฤติกรรมทางเพศมาจากบิดาและมารดา การสื่อสารหรื อการสอนเรื่ องเพศ บิดามารดาจึง
เป็ นบุคคลที่เหมาะสม และมีความสาคัญในฐานะที่ใกล้ ชิดบุตรมากที่สดุ แต่จากการศึกษาพบว่า บิดา
มารดายังมี การสื่ อสารเรื่ องเพศในครอบครัวน้ อยเนื่ องจากมี บิดามารดาจ านวนมากยังไม่เข้ าใจใน
ความสามารถของตนเองในการสื่อสารเรื่ องเพศกับบุตร บางกลุ่มอายุที่จะพูดคุย ไม่ร้ ู จะ เริ่ มอย่างไร
และเริ่ มเมื่อไหร่ดี จะใช้ วิธีการพูดคุยโดยตรง หรื อใช้ การพูดคุยทางอ้ อม โดยยกตัวอย่างจากหนังสื อ
หรื อจากสื่อต่าง ๆ บางกลุม่ ตามบุตรไม่ทนั เนื่องจากในปัจจุบนั ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีไปไกลมาก
แล้ วนอกจากนี ้ วัยรุ่ นขาดข้ อมูลด้ านเพศที่เหมาะสม โดยเฉพาะจากครอบครัวเนื่องจากพ่อแม่มองว่า
การพูดเรื่ องเพศจะเป็ น ดาบสองคม และเป็ นการชี ้โพรงให้ กระรอก เลยไม่ยอมพูดกับบุตร ในขณะที่
บุตร ก็กลัวพ่อแม่จะดุด่าเลยไม่ยอมปรึกษาพ่อแม่ในเรื่ องเพศ (Sukkrarerk, 2012) จึงทาให้ บุตรที่อยู่
ในช่วงของวัยรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม โดยการสื่อสารเรื่ องเพศในสังคมไทย มีมมุ มองและ
วิธีคิดเรื่ องเพศที่แตกต่างกันตามกลุ่มอายุของสมาชิกในครอบครัว และยุคสมัยที่แตกต่างกัน มีสมาชิก
หลายช่วงอายุอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างน้ อย 3 รุ่น ได้ แก่ ปู่ ย่า-ตายาย พ่อ-แม่ และลูก-หลาน จึงเป็ นผลให้
คนในแต่ละรุ่นอายุ มองปั ญหาเรื่ องเพศด้ วยมุมมองที่แตกต่างกัน โดยผู้ปกครองซึ่งส่วนใหญ่จะยึดมัน่
อยูใ่ นกรอบของความสัมพันธ์หญิงชายแบบวัฒนธรรมดังเดิ
้ ม และยึดถือจารี ตประเพณีเดิมที่ปฏิบตั ิสืบ
ต่อกัน ที่ ม องเรื่ องเพศว่าเป็ น สิ่ งที่ น่าละอาย ไม่สมควรพูดถึง ขณะที่ คนรุ่ น ลูกเป็ นรุ่ นที่ ยอมรับ การ
เปลี่ยนแปลงมากขึ ้น และต้ องการจะก้ าวให้ ทนั กับยุคสมัย ที่เป็ นผลมาจากการเข้ ามาของเทคโนโลยี
และพลังของสื่อทุกรูปแบบ มองเรื่ องเพศเป็ นสิ่งที่ทาให้ มีสีสนั เป็ นเรื่ องที่น่าค้ นหา และไม่เสียหายที่จะ
นามาพูดถึง ซึ่งความแตกต่างเหล่านี ้ เป็ นสิ่งที่มนุษย์ให้ นิยามเรื่ องเพศในแบบที่แตกต่างกันออกไปตาม
ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม และสิ่งแวดล้ อมในแต่ละยุคสมัย จึงทาให้ ปัญหาเรื่ องเพศสัมพันธ์และท้ อง
ไม่พร้ อมในวัยรุ่ น ถูกถ่ายทอดในบริ บทของความไม่ร้ ู ในเรื่ องเพศศึกษา จนนาไปสู่การมีเพศสัมพันธ์
แบบไม่เข้ าใจ หรื อการไม่ร้ ูจกั ป้องกันตนเอง (Khamsuwan, 2013).
ในปั จจุบนั ปั ญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่น นับวันยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมาก
ขึ ้น โดยเฉพาะในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมาพบว่ามีอตั ราที่เพิ่มสูงขึ ้น ส่งผลให้ เกิดการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่นตามมา
ในแต่ละปี ทั่วโลก จะมีวยั รุ่ นอายุ 15-19 ปี ประมาณ 21 ล้ านคน และประมาณ 2.1 ล้ านคน ซึ่งอยู่ใน
ประเทศกาลังพัฒ นา (WHO, 2014) ในประเทศไทยพบว่าทารกที่คลอดจากมารดาวัยรุ่ น ร้ อยละ 16
และมีแนวโน้ มที่จะเพิ่มขึ ้น (UNFPA, 2014) ซึ่งใน พ.ศ. 2554 สถานการณ์การคลอดบุตรของมารดาที่
มีอายุต่ากว่า 20 ปี มีค่าสูงเกินกว่าเกณฑ์ ต้ องเฝ้าระวังในทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยในภาคใต้
พบว่า มีหญิงตังครรภ์
้
วยั รุ่น ร้ อยละ 11.45 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกาหนดไว้ ที่
ร้ อยละ 10 ( Ministry of Social Development and Human Security., 2011) ส่ ว นในเขตสุข ภาพที่
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11 พ.ศ. 2557 พบหญิ งตังครรภ์
้
อายุ 15-19 ปี จานวน 52.1 คนต่ออัตราประชากร 1000 คน (Sukrat,
Saengeng, & Phrompraphat, 2015 ) ซึ่ ง ปั จ จุบัน พบว่า รายงานงานวิ จัย ที่ ผ่า นมาส่ วนใหญ่ เป็ น
งานวิจยั เชิงสารวจ ที่ให้ ข้อเสนอแนะในเรื่ องแนวทางการสื่อสารเกี่ ยวกับเรื่ องเพศ และมีข้อจากัดใน
เรื่ องแหล่งเก็บข้ อมูลที่จากัดเฉพาะครอบครัวชาวพุทธเท่านัน้ ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มชาวมุสลิม ซึง่ ถือว่า
เป็ นประชากรกลุ่มหนึ่งที่มีความสาคัญ และต้ องแก้ ปัญหาไปด้ วยกัน โดยการศึกษาบทบาทหญิ งชาย
ด้ านอนามัยเจริ ญ พัน ธุ์ และการปฏิ สัม พันธ์ ต่อการบริ การสาธารณสุขของหญิ งไทยมุสลิม จังหวัด
สงขลาของ ชาญชัย เรื องขจร, สนิท อุโพธิ์ และทิพวัลย์ เรื องขจร (2544) พบว่าหญิงมุสลิม ร้ อยละ 6.2
มี เพศสัม พัน ธ์ ก่ อ นสมรสเมื่ อ อายุ 15-20 ปี โดยร้ อยละ 91.7 มี เพศสัม พัน ธ์ กับ คู่รัก ซึ่ง เป็ น สามี ใน
ปั จจุบนั ส่วนชายมุสลิม ร้ อยละ 5.5 มีเพศสัมพันธ์ ก่อนสมรสตังแต่
้ อายุ 13 ปี โดยมีเพศสัมพันธ์ ครัง้
แรกกับเพื่อนและ คู่รัก ร้ อยละ 54.6 และ 36.4 ตามลาดับ โดยพบว่าอุปสรรคของการแก้ ปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์ ในวัยรุ่ นในกลุ่ม ชาวมุสลิม คือ ทัศนคติ ที่ปิดกัน้ เรื่ องเพศ มองว่าเป็ นเรื่ องผิดต่อศาสนา
เป็ นทัศนะคติตงแต่
ั ้ การเลี ้ยงดู โดยพ่อแม่ผ้ ปู กครองส่วนใหญ่ยงั ไม่เปิ ดใจให้ ลกู สามารถเรี ยนรู้เรื่ องเพศ
ได้ อย่างเต็มที่ ไม่พดู คุยเรื่ องเพศในครอบครัว
การให้ ความรู้เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ ซึ่งเป็ นกระบวนการศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับชีวิตมนุษย์ตงแต่
ั้
เกิดจนตาย จะช่วยให้ บคุ คลได้ เรี ยนรู้ธรรมชาติความเป็ นจริงของชีวิตและสังคม เพื่อให้ บคุ คลมีความรู้
มีทศั นคติ และมีพฤติกรรมถูกต้ องในเรื่ องเพศ ตลอดจนสามารถปรับตัวตามพัฒนาการของชีวิตอย่าง
เหมาะสม ประสบการณ์ ที่ เด็กประสบในแต่ละขัน้ ของพัฒ นาการจะมี ผลต่อลัก ษณะของเด็กที่ จ ะ
เจริ ญเติบโตต่อไปตลอดชีวิต (Asawasripongtorn, 2015) บิดามารดาควรเริ่ มพูดคุยเรื่ องเพศกับบุตร
ตังแต่
้ อายุยงั น้ อยจะทาให้ ง่ายต่อการสื่อสาร เช่น เริ่ มเมื่อก่อนที่บุตรจะเริ่ มมีกิจกรรมทางเพศ หรื อเริ่ ม
เมื่อบุตรเริ่ มมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายซึ่งอายุเฉลี่ยประมาณ 10-12 ปี หัวข้ อของการพูดคุย เช่น
การคบเพื่อนต่างเพศ (Dating)การคุมกาเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การเริ่ มต้ นพูดคุยเรื่ องเพศเร็ ว
จะช่วยให้ บิดามารดามีโอกาสต่างๆ ที่จะอธิบายข้ อมูลเรื่ องเพศให้ บุตรเข้ าใจ โดยอาจปรับเนื ้อหาของ
การพูดคุยให้ เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของบุตรได้ การสอนเพศศึกษาที่รอบด้ านอย่างชัดเจน ไม่
บิดเบือนข้ อมูล เน้ นทักษะ สอนเรื่ องความเสมอภาคระหว่างเพศ การเคารพและรับผิดชอบ โดยสอนทัง้
เด็กหญิงและเด็กชายเหมือนๆ กัน เพื่อให้ เกิดความฉลาดรู้เรื่ องเพศ (Sexual Literacy) ซึ่งหมายถึงการ
มีข้อมูล และนามาใช้ ได้ จริ ง ถูกที่ ถูกเวลา และสถานการณ์ ถือเป็ นแนวทางการป้องกันเบื ้องต้ นที่ดี
ที่สดุ การส่งเสริมให้ ผ้ ชู ายมีความรับผิดชอบ ซึง่ เริ่ มมีการรณรงค์มากขึ ้นในปัจจุบนั เนื่องจากสังคมไทย
ยังมีความเชื่อที่ว่าเป็ นความผิดของผู้หญิงเองที่ยอมมีเพศสัมพันธ์ หากแต่เด็กผู้ชายต้ องถูกสอนให้ เป็ น
สุภาพบุรุษ และมีความรับผิดชอบ รวมถึงรู้จกั ควบคุมตนเองเมื่อมีความพร้ อ ม ซึ่งครอบครัวสามารถ
สอนสิ่งเหล่านี ้เพื่อให้ เยาวชนรู้จกั ความรับผิดชอบทังต่
้ อตนเองและสังคมได้ ปัญหาการตังครรภ์
้
ก่อนวัย
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อันควรไม่ใช่ปัญหาใหม่ แต่ถือเป็ นปั ญหาที่มีความสาคัญที่ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็ นครอบครัว สังคม
หรื อภาครัฐ ต้ องใส่ใจ เพราะหากปล่อยให้ ปัญหาเหล่านี เ้ กิดขึ ้นเรื่ อยๆ อย่างไม่มีการควบคุมป้องกัน
จะส่งผลเสียต่อสังคมในระยะยาวและกลายเป็ นปั ญหาวังวนอย่างยากที่จะแก้ ไข
จากความสาคัญในการให้ ความรู้แก่วยั รุ่นในเรื่ องการมีเพศสัมพันธ์ และปั ญหาอุปสรรคของ
การสื่อสารในเรื่ องเพศศึกษา ของครอบครัวมุสลิม จึงควรมีการศึกษาเชิ งลึกเกี่ยวกับวิธีการสื่อสารของ
ครอบครัวมุสลิมในเรื่ องการมีเพศสัมพันธ์ เพื่อค้ นหาแนวทางในการส่งเสริมให้ ครอบครัวมุสลิมสามารถ
ให้ ความรู้แก่วยั รุ่นให้ มากขึ ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การสื่อสารเรื่ องเพศในครอบครัวมุสลิม
2. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคการสื่อสารเรื่ องเพศในครอบครัวมุสลิม
3. เพื่อศึกษาแนวทางการสื่อสารเรื่ องเพศในครอบครัวมุสลิม
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้ กรอบแนวคิดของการสื่อสาร ซึ่งเป็ นกระบวนการหรื อการแลกเปลี่ยน โดยมี
สาระสาคัญคือ ผู้สื่อสารทาหน้ าที่ทงผู
ั ้ ้ ส่งและผู้รับสารในขณะเดียวกัน ไม่อาจระบุว่าการสื่อสารเริ่ มต้ น
และสิ ้นสุดที่จดุ ใด เพราะ ถือว่าการสื่อสารมีลกั ษณะเป็ นวงกลมและไม่มีที่สิ ้นสุด ผู้รับสารและผู้ส่งสาร
นอกจากจะท าหน้ า ที่ ทัง้ การเข้ า รหัส และ ถอดรหัส แล้ ว ยัง เป็ น ผู้ก่ อ ให้ เกิ ด ข่ า วสาร และก าหนด
พฤติกรรม Roger (1976) ได้ ให้ ความหมายของการติดต่อสื่อสารว่าเป็ นการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
ข้ อเท็จจริ ง ความรู้สึก ความคิด หรื อการกระทาต่าง ๆ โดยมีเจตนาที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล มี
องค์ประกอบสาคัญ 3 ประการได้ แก่ ผู้ส่งข่าวสาร (Sender) ผู้รับข่าวสาร (Receiver) และ ตัวข่าวสาร
(Message) เมื่อนามารวมกันจะเรี ยกว่าเป็ นการสื่อสาร
ระเบียบวิธีวิจัย
กระบวนวิธี ก ารวิจ ัย เชิง คุณ ภาพ (qualitative research) โดยใช้ ร ะเบีย บวิธี ก ารวิจ ัย เชิง
ปรากฏการณ์ วิท ยา (phenomenological method) ตามปรัช ญาของปรากฏการณ์ วิท ยาแบบ
เฮอร์ เ มนนิว ติก (hermeneutic phenomenology) ใช้ ก ารวิเ คราะห์ข้ อ มูล ของแวน มาเนน
วิเ คราะห์แ ละบรรยายประสบการณ์ จ าก การสัม ภาษณ์ เ จาะลึก (in-depth interview) การ
สัม ภาษณ์ แ บบไม่ มี โครงสร้ าง ในการเชื่ อ มโยงความรู้ และประสบการณ์ ก ารดูแ ล ภู มิ ห ลัง และ
วัฒ นธรรม แล้ ววิเคราะห์เกี่ ยวกับสถานการณ์ ปั ญหา อุปสรรคด้ านการสื่อสารเรื่ องเพศในครอบครัว
มุสลิม รวมทังค้
้ นหาแนวทางการสื่อสารเรื่ องเพศที่เหมาะสม
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ผู้ให้ ข้อมูลและการเลือกผู้ให้ ข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ก าหนดคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ปกครอง และใช้ วิ ธี ก ารเลื อ กตามคุ ณ สมบั ติ ที่ ก าหนด
เฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ได้ แก่ เป็ นผู้ดูแลนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ที่ เป็ นชาว
มุสลิม มีบตุ รสาวอายุระหว่าง 10-12 ปี พักอาศัยประจาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี ในอาเภอเป้าหมาย
จ.นครศรี ธรรมราช จานวน 50 คน พบว่ามีการอิ่มตัวของข้ อมูล (Streubert, & Carpenter, 2011)
เครื่องมือในการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ใช้ การสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (in-depth interview) เครื่ องมือที่ใช้ ในการ
วิจยั ประกอบด้ วย
1) แบบบันทึกข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ปกครอง
2) แนวคาถามเกี่ ยวกับสถานการณ์ ปั ญ หา อุปสรรคด้ านการสื่ อสารเรื่ องเพศในครอบครัว
มุสลิม ประกอบด้ วยแนวคาถามปลายเปิ ด เช่น “ท่านสอนอะไรกับบุตรเรื่ องเพศศึกษาบ้ าง.../บุตรชาย
กับบุตรหญิงสอนเหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไร”เป็ นต้ น
3) แบบบันทึกภาคสนาม (field note) โดยบันทึกสิ่งแวดล้ อมและบรรยากาศในการสัมภาษณ์
พฤติกรรมของผู้ให้ ข้อมูล ในด้ านความรู้ สึก อารมณ์ สีหน้ าท่า ทาง การแสดงออกของผู้ให้ ข้อมูลขณะ
สัมภาษณ์
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
จัด ประชุม เตรี ย มที ม วิ จัย ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ภาคสนาม โดยผู้เข้ า ร่ ว มประชุม เชิ ง
ปฏิ บัติการประกอบด้ วยผู้วิจัย ผู้ช่วยวิจัย เจ้ าหน้ าที่ สาธารณสุข ครู อาจารย์ในโรงเรี ยนมุสลิม โดย
เรี ยนรู้ กระบวนการวิจยั เชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้ อมูลแบบ Focus– Group หลังจาก Focus–Group
เลือกผู้ปกครองมาทา In-Depth Interview เพื่ อค้ นหาข้ อมูล หรื อประเด็น ที่ น่าสนใจ ในขัน้ ตอนแรก
ผู้วิจยั เก็บข้ อมูลด้ วยตนเองโดยขอความร่วมมือรวมทังขอค
้ าแนะนาจากเจ้ าหน้ าที่พยาบาลที่ปฏิบตั งิ าน
ในชุม ชน ผู้วิจัยแนะนาตนเองและสร้ างสัม พันธภาพกับผู้ปกครองที่ ให้ เป็ นผู้ให้ ข้อ มูลจากนัน้ ชีแ้ จง
วัตถุประสงค์ของการวิจยั หากผู้ให้ ข้อมูลยินดีเข้ าร่วมในการศึกษา ผู้วิจยั จะดาเนินการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก ใช้ เวลาในการสัมภาษณ์ แต่ละครัง้ ครัง้ ละประมาณ 45-60 นาที และสัมภาษณ์ ครัง้ เดียวต่อ
ราย แต่พ บว่ายังได้ ข้อมูลที่ไม่เพียงพอ เนื่ องจากผู้ปกครองบางกลุ่ม ที่ยังมีทัศนคติที่ปิดกัน้ เรื่ องเพศ
มองว่าเป็ นเรื่ องผิดต่อศาสนา น่าอาย ควรปกปิ ด ไม่ควรพูดคุยมาก ซึ่งต้ องสร้ างสัมพันธภาพที่ตอ่ เนื่อง
และใช้ ระยะเวลานานในการดาเนินงาน หลังจากนันจึ
้ งให้ ผ้ ชู ่วยวิจยั ซึ่งเป็ นบุคคลที่ผ้ ปู กครองคุ้นเคย
และให้ ความเชื่อถือ เป็ นผู้สัมภาษณ์ สถานที่เก็บรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่ บริ เวณโรงเรี ยนที่ครูได้ จดั ไว้ ให้
เก็ บรวบรวมข้ อมูล ตังแต่
้ เดือน เมษายน–เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 รวมผู้ให้ ข้อมูล 50 รายพบว่ามี
ความอิ่มตัวของข้ อมูล (Streubert, & Carpenter, 2011)
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ใช้ การวิเคราะห์เนื ้อหาโดยการศึกษาตามสถานการณ์ ปั ญหา อุปสรรคด้ านการสื่อสาร
เรื่ องเพศในครอบครัวมุสลิม ที่เป็ นจริ ง จากนันวิ
้ เคราะห์ข้อมูลเชิงเนื ้อหาตามขันตอน
้
ของแวน มาเนน
(van Manen, 1990) ซึ่ง มี 6 ขัน้ ตอนคื อ 1) ค้ น หาประสบการณ์ ชี วิ ต (ปรากฏการณ์ ) โดยอ่า น ค า
สัม ภาษณ์ หลายๆ รอบ เพื่ อทาความเข้ าใจเนื อ้ หา และอ่านแบบคิดพิ จ ารณา พร้ อมกับ ตัง้ คาถาม
เกี่ยวกับ ปรากฏการณ์ เพื่อพัฒนาข้ อสมมติ 2) สืบค้ นข้ อเท็จจริ งของประสบการณ์ เสมือนหนึ่งเป็ นคน
ใน โดยขณะอ่าน บทสนทนาจะอ่านแบบบัน ทึกข้ อมูล ทั่วไป แผนที่ ความคิด ที่ ได้ จ ากการทบทวน
วรรณกรรมเพื่อใช้ หาแก่นสาระของ ข้ อมูล แล้ วทาการขีดเส้ นใต้ ข้อความที่สาคัญ พร้ อมกับเขียนกากับ
ด้ านขวามือของบทสนทนา 3) สะท้ อนปรากฏการณ์ โดยนาข้ อความที่แยกไว้ มากาหนด หมวดหมู่
วิเคราะห์ เปรี ย บเที ย บหาความสัม พัน ธ์ แ ล้ ว น าไปแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กับ ผู้เชี่ ย วชาญจนได้
ประสบการณ์ ที่มาจากมุมมองของคนใน 4) ทาการเขียนข้ อสรุปที่ได้ จากการศึกษาโดยเรี ยบเรี ยงและ
สังเคราะห์ เป็ นประโยคที่เป็ นโครงสร้ างประสบการณ์ พร้ อมยกตัวอย่างประกอบ 5) ตรวจสอบความ
ตรงของปรากฏการณ์ โดยให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลร่วมตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล และ 6) นาเสนอประเด็น
หลัก และประเด็นรองอย่างสมดุล ที่แสดงให้ เห็นถึงประสบการณ์ทงหมดของการเกิ
ั้
ดปรากฏการณ์
จริยธรรมการวิจัย
การศึกษาครัง้ นี ้ได้ ผ่านกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาการวิจยั ในมนุษย์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรี ธรรมราช เลขที่ 016/2562 รหัสโครงการ NSTPS 016/ 2562 วันที่
รับรอง 11 เมษายน 2562 หลังจากนัน้ ได้ ทาหนังสื อขออนุญ าตและติดต่อประสานงานกับ องค์การ
บริ หารส่วนตาบล ประสานโรงเรี ยนในชุมชน เพื่อติดต่อผู้ปกครอง โดยสอบถามความสมัครใจในการ
เข้ าร่ วมการวิจัย ผู้วิจยั ได้ ชี ้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประโยชน์ที่จะ
ได้ รับจากการศึกษา และได้ อธิบายให้ ผ้ ูเข้ าร่วมการวิจยั ทราบว่าการเข้ าร่วมการวิจยั จะไม่ส่งผลกระทบ
ใด ๆ ต่อผู้เข้ าร่ วมวิจัย ผู้เข้ าร่ วมวิจัยสามารถเข้ าร่ วมและปฏิ เสธการเข้ าร่ วมการวิจัยได้ ตลอดเวลา
ข้ อมูลที่ผ้ เู ข้ าร่วมวิจยั ให้ มาจะเก็บเป็ นความลับอย่างเคร่งครัด มีเพียงผู้วิจยั และสมาชิกในคณะวิจยั ที่
สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ การรายงานการวิจยั จะถูกรายงานในภาพรวม โดยไม่ระบุชื่อผู้ให้ ข้อมูลข้ อมูล
หรื อผู้เข้ าร่วมวิจยั และผลการวิจยั จะนาไปใช้ เพื่อประโยชน์ตอ่ สังคมเท่านัน้
ผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 สถานการณ์ การสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว
ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับเพศศึกษา ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ผู้ปกครองชาวมุสลิมส่วน
ใหญ่ มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับเพศศึกษา ว่าหมายถึงกิจกรรมทางเพศ และเป็ นสิ่งที่ กาหนดอยู่ใน
หลักของศาสนาอิสลาม ผู้ปกครองใช้ หลักศาสนาเป็ นสื่อกลางในการสื่อสาร อบรมเรื่ องเพศกับบุตร
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และมี ค วามรู้ ความเข้ าใจความหมายของเพศศึกษา คื อ การมี เพศสัม พัน ธ์ และการป้องกันการมี
เพศสัมพันธ์
ทัศนคติต่อเรื่ องเพศ ผลการศึกษาวิจยั พบว่า บิดามารดามีความเห็นว่า พฤติกรรมของเด็ก
และเยาวชนในปั จจุบนั แตกต่างไปจากเดิมมาก การเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ ้นเป็ นไปในทิศทางลบ เด็กมี
พฤติกรรมที่ แย่ล งมี พ ฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศเพิ่ ม ขึน้ ศาสนาถูกประทานมาเพื่ อเป็ นแนวทางในการ
ดาเนินชีวิต ดังนันหลั
้ กคาสอนของศาสนาเป็ นตัวบอกว่า วัยใดที่ควรจะพูดถึงเรื่ องนี ้ โดยผู้ปกครองท่าน
หนึง่ กล่าวว่า
“ ถ้าหากว่าคุณ ไม่สามารถที ่จะระงับความต้องการทางเพศได้ และไม่ พร้ อมที ่จะแต่งงาน ก็
ต้องถื อศี ลอด ถ้าไม่สามารถถื อศี ลอดได้ ก็ต้องแต่งงาน เพราะการแต่งงานเป็ นการทาให้เรื ่องเพศใน
เบื ้องต้นเป็ นเรื ่ องผิ ดตามหลักเกณฑ์ ของศาสนาให้กลายเป็ นเรื ่ องที ่ถูกต้องตามศี ลธรรม แต่สิ่งที ่ผิดต่อ
ศาสนาอย่างแรงก็คือการมี เพศสัมพันธ์ ก่อนการแต่งงาน ซึ่งอิ สลามยอมรับกันไม่ได้”
และอีกท่านหนึง่ ได้ ให้ ข้อคิดเห็นที่นา่ สนใจคือ
“ลูกหลานวัยรุ่ นมุสลิ มบางคนออกห่ างจากคาสอนของอิ สลามอันถูกต้อง มองว่ าการเรี ยนรู้
ศาสนาเป็ นเรื ่องล้าสมัย”
คาสอนของอิสลามอันถูกต้ องที่ตงอยู
ั ้ ่บนบรรทัดฐานของอัลกุรอาน และแบบฉบับของท่านศา
สนทูตมุสลิมที่ เขาหันเหออกจากแนวทางอันถูกต้ อง ละเลยการเอาใจใส่ในการศึกษาเรี ยนรู้ วิชาการ
ทางด้ านศาสนาอันถูกต้ อง และมองว่าการเรี ยนรู้ศาสนาเป็ นเรื่ องล้ าสมัย ทาให้ มีพฤติกรรมที่ไม่ดี และ
ผิดต่อศาสนา ซึง่ เมื่อสอบถามความคิดเห็นต่อการมีแฟนของบุตร ผู้ปกครอง มีความคิดเห็นตรงกันว่า
“ไม่ ต้องการให้บุตรมี แฟนในตอนนี ้ ไม่ ว่าจะเป็ นบุตรเพศหญิ งหรื อบุตรเพศชาย เนื ่องจาก
ต้องการให้บตุ รตัง้ ใจเรี ยนหนังสือ”
วัยที่ควรสอนเรื่ องเพศ ผลการศึกษาวิจยั พบว่าผู้ปกครองมีความเห็นคล้ ายคลึงกันคือ วัยที่
ควรสอนเรื่ องเพศให้ กับบุตรหลานแบ่งเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 1) เริ่ มสอนได้ ตงแต่
ั ้ อนุบาล พ่อแม่บาง
คนบอกว่าตนสอนลูกตังแต่
้ อายุประมาณ 7-10 ขวบเรื่ องความเป็ นส่วนตัว การปะปนระหว่างชายหญิง
และความจ าเป็ น ของ“ฮิ ญ าบ” วัย รุ่ น มุส ลิ ม ได้ รับ การสั่ง สอนเรื่ อ ง“ฮะยา” มี ห้ อ งนอนเป็ น สัด ส่ว น
เด็กผู้ชายและผู้หญิงต้ องแยกนอนกันคนละห้ อง ห้ ามมีความสัมพันธ์ทางเพศก่อนแต่งงาน การแต่งงาน
ตอนอายุยงั น้ อยได้ หากได้ รับอนุญาตจากพ่อแม่ 2) เริ่ มสอนตังแต่
้ ระดับประถมศึกษา ซึง่ เรื่ องที่สอนใน
ระดับประถมศึกษาจะเป็ นเรื่ องการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย การคบเพื่อนต่างเพศ ความรัก และการ
สอนตามสถานการณ์ ที่พ บเจอ ส่วนผู้ป กครองในกลุ่ม ที่ สองจะให้ ค วามเห็น ว่าเด็กควรเรี ยนรู้ เรื่ อ ง
เพศศึกษาเมื่อโตแล้ ว แต่ทงั ้ 2 กลุ่มความเห็นเช่นเดียวกันคือ คนที่เหมาะสมในการสอนควรจะเป็ นครู
มากกว่าพ่อแม่ โดยบอกว่าครู จะมีความรู้ และถ้ าพ่อแม่สอนเอง ลูกหลานจะไม่เชื่ อ อีกอย่างมีความ
เขินอาย
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ส่ วนที่ 2 ปั ญหาและอุปสรรคในการสื่อสารเรื่องเพศ
อุปสรรคในการสื่อสารเรื่ องเพศกับบุตร ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ศาสนาอิสลามพูดเรื่ อง
เพศไว้ ในบทบัญ ญัติ และหลักการของศาสนาอิสลามก็ไม่ ขัดกับหลักการพื น้ ฐานของคนทั่วๆไป ซึ่ง
เหตุผลหลักที่ทาให้ บดิ ามารดาไม่ได้ มีการสื่อสารเรื่ องเพศกับบุตร คือ บิดามารดามีความเห็นว่าบุตรยัง
เป็ นเด็ก เรื่ องเพศศึกษาน่าจะสอนเมื่อบุตรเติบโตเป็ นวัยรุ่ นแล้ ว นอกจากนีย้ งั มีอุปสรรคจากตัวของ
ผู้ปกครองเอง อาทิเช่น การขาดความรู้ ความเข้ าใจที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับเรื่ องเพศศึกษา และผู้ปกครองบาง
กลุ่มที่ยงั มี ทัศนคติที่ปิดกัน้ เรื่ องเพศ มองว่าเป็ นเรื่ องผิดต่อศาสนา น่าอาย ควรปกปิ ด ไม่ควรพูดคุย
มาก
ส่ วนที่ 3 แนวทางและวิธีการสื่อสารเรื่องเพศ
สาหรับวิธีการสื่อสาร พบว่า ผู้ปกครองเลือกวิธีการสื่อสารที่คล้ ายคลึงกันคือ การใช้ วาจาซึ่ง
จะมีทงแบบตรงไปตรงมา
ั้
และแบบอ้ อม ๆ มีทงนุ
ั ้ ่มนวลอ่อนโยน และดุดา่ ว่ากล่าว ห้ ามปรามตักเตือน
การสื่อสารแบบตรงไปตรงมาจะเกิดขึ ้นในการสื่อสารระหว่างบิดามารดาที่มีเพศตรงกับบุตร การสอน
แบบอ้ อม ๆหรื อพูดเลี่ยงไป มักจะเกิดในการสื่อสารระหว่างบิดามารดากับบุตรที่มีเพศตรงข้ าม หรื อจะ
เกิดขึน้ เมื่อมีการสื่อสารในประเด็นที่บิดามารดารู้ สึกไม่สะดวกใจที่จะสอน เช่น บุตรเกิดมาจากไหน
การมีประจาเดือนของบุตรสาว การมีหน้ าอก การมีเพศสัมพันธ์ ความถี่ในการสื่อสารเรื่ องเพศ พบว่า
บิดามี ความถี่ ในการสื่ อ สารเรื่ องเพศกับ บุตรน้ อย มารดามี ความถี่ ในการสื่ อ สารเรื่ องเพศกับ บุต ร
มากกว่า
อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาสถานการณ์ การสื่อสารเรื่ องเพศในครอบครัวมุสลิม พบว่า ผู้ปกครองชาว
มุ ส ลิ ม ส่ ว นใหญ่ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ เพศศึ ก ษา ว่ า หมายถึ ง กิ จ กรรมทางเพศ เข้ าใจ
ความหมายของเพศศึกษาคือ เรื่ องการมีเพศสัมพันธ์ และการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ ซึง่ ความเข้ าใจ
ไม่มีความแตกต่างกันกับความคิดเห็นของผู้ปกครองชาวพุทธ และการพูดคุยสื่อสารเรื่ องเพศควรเป็ น
หน้ าที่ของครู ซึง่ ตรงกับการศึกษาเพศวิถีในชีวิตสมรสของชาวไทยมุสลิม จังหวัดปัตตานี ของ อัลญาณ์
สมุห์เสนีโต กันยปริณ ทองสามสี ปาริ ชาติ เบ็ญฤทธิ์ และนุรซาร์ ฮิดาห์ อุเซ็ง (2560) ที่มีผ้ ใู ห้ ข้อมูลบอก
ว่าความรู้เรื่ องเพศมีการสอนในโรงเรี ยนโดยครู เช่นประโยคที่ว่า “จริ งๆพวกเราก็ร้ ูนะอุสตาส (ครูผ้ ชู าย)
สอนนะ บอกว่าในคาสอนกุรอานบอกว่าต้ องรู้จะได้ ปฏิบตั ไิ ด้ ไม่ใช่เรื่ องไม่ดี ในวิถีของอัลเลาะฮฺพระเจ้ า
ท่านต้ องการให้ ชาวมุสลิมเรามีครอบครัวแต่งงานและมีลูกแต่นอกนัน้ การมีอะไรกันแบบที่เรี ยกว่า
ยีมคั หรื อเซอตุบฮุ เป็ นวิถีที่ถกู ต้ องป้องกันการกระทาซีนาซึ่งเป็ นสิ่งไม่ดี” และอีกคนบอกว่า “ในคาสอน
ที่ครู สอนมี การอธิบายว่าท่าแบบไหนในการมีเพศสัมพันธ์ ที่ทาได้ ทาไม่ได้ จริ งๆ ผู้ชายต้ องให้ ผ้ หู ญิ ง
ยินยอมที่จะมีอะไรกัน แล้ วหลังจากนันก็
้ ต้องอาบน ้า เหมือนอาบน ้าละหมาดให้ สะอาดมากๆ”
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2. ผลการศึกษาปั ญ หาอุปสรรคการสื่ อสารเรื่ องเพศในครอบครัวมุ สลิม พบว่าผู้ปกครองมี
ความเห็นว่าบุตรยังเป็ นเด็ก เรื่ องเพศศึกษาน่าจะสอนเมื่อบุตรเติบโตเป็ นวัยรุ่น นอกจากนี ้ยังมีอปุ สรรค
จากตัวของผู้ปกครองเอง เช่น บอกว่าตนเองไม่มีความรู้ มากพอ และผู้ปกครองบางกลุ่มที่ยงั มี ทัศนคติ
ที่ปิดกันเรื
้ ่ องเพศ มองว่าเป็ นเรื่ องผิดต่อศาสนา น่าอาย ควรปกปิ ด ไม่ควรพูดคุยมาก ซึ่งสอดคล้ องกับ
ผลการศึกษาของ สุรีย์พร กฤษเจริ ญ และกัญจนี พลอินทร์ (2551) ซึ่งพบว่า ผู้ปกครองใช้ แหล่งข้ อมูล
จากประสบการณ์ตรงของตนเอง ส่วนใหญ่ไม่มนั่ ใจว่าความรู้เรื่ องเพศที่มีอยู่จะนาไปพูดคุยกับลูกเป็ น
เรื่ องที่ถูกต้ องหรื อไม่ ดังนัน้ ควรมีเพิ่มพูนความรู้ ให้ กับผู้ปกครอง ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของแก้ ว
ตะวัน ศิ ริ ลัก ขณานั น ท์ (2553) ที่ ก ล่ า วว่ า ผู้ ปกครองมี ค วามต้ อ งการที่ จ ะเรี ย นรู้ เพื่ อ เสริ ม สร้ าง
ความสามารถในการสื่ อสารเรื่ องเพศกับบุตรวัยรุ่นจึงมีความจาเป็ นต้ องส่งเสริ มให้ ผ้ ปู กครองมีความรู้
และมีทกั ษะในการสื่อสารเรื่ องเพศกับบุตรวัยรุ่น ซึง่ สอดคล้ องกับผลการศึกษาในช่วงที่ผา่ นมาพบว่าว่า
อุป สรรคที่ ส าคัญ อย่ า งหนึ่ ง ของการสื่ อ สารเรื่ อ งเพศคื อ ทัศ นคติ ข องผู้ ปกครอง วัฒ นธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ว่าเรื่ องเพศเป็ นเรื่ องที่น่าอาย ควรปกปิ ด (Asawasripongtorn, K. 2015).
ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต กันยปริ ณ ทองสามสี ปาริ ชาติ เบ็ญฤทธิ์ และนุร
ซาร์ ฮิดาห์ อุเซ็ง (2560) ที่พ บว่าเรื่ องเพศเป็ นเรื่ องที่ ไม่ควรเปิ ดเผยเนื่ องจากครอบครัวไทยมุสลิมใน
จังหวัดปั ตตานี มี รูปแบบการใช้ ชี วิตและความเชื่อตามหลักศาสนาอิสลามทาให้ มี ผลต่อพฤติกรรม
สุขภาพทางเพศ ดังนันภาครั
้
ฐควรมีแนวทางรณรงค์ให้ ประชาชนในพื ้นที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพทางเพศอย่างแพร่ห ลายและสามารถยอมรับว่าเป็ นเรื่ องสุขภาพทางเพศเป็ นเรื่ องปกติที่
พูดคุย และให้ ข้อมูลแลกเปลี่ยนกันได้
3. ผลการศึกษา แนวทางการสื่อสารเรื่ องเพศในครอบครัวมุสลิม พบว่า ศาสนาอิสลามมีคา
สอน และหลักปฏิบตั ิเพื่อให้ มุสลิมสามารถควบคุมและยับยัง้ ความต้ องการทางเพศได้ โดยคาสอนที่
เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมทางเพศประกอบด้ วย การศรัทธามัน่ ในอัลลอฮ และนบีมฮุ มั มัดรวมถึงศรัทธาต่อ
คาสอน และปฏิบตั ิตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัดด้ วย บิดามารดา ควรหาความรู้ เพิ่มเติมเสมอและ
เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่บตุ ร ปรับบทบาท พฤติกรรมและทัศนคติเชิงบวกในเรื่ องเพศ มีการสอนเพศศึกษา
ก่อนที่บุตรจะมีพฒ
ั นาการเข้ าสู่วยั รุ่นและควรเลือกสื่อและช่องทางที่เหมาะสมในการสื่อสารเรื่ องเพศ
ภายในครอบครัวเน้ นเนื ้อหาและช่องทางที่กลุม่ วัยรุ่นนิยมใช้ และเข้ าถึงง่าย
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมีการนาไปวางแผนกาหนดนโยบาย และแนวทางการสื่อสารเรื่ องเพศในวัยรุ่นมุสลิมที่
ถูกต้ องเหมาะสม กับวัฒนธรรม และความเชื่อของศาสนาอิสลามต่อไป
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2. ควรพัฒนาโปรแกรมการสื่อสารเรื่ องเพศในครอบครัวมุสลิมที่เน้ นหลักการการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองในการเรี ยนรู้ เพื่อให้ ผ้ ปู กครองมีทศั นคติที่ดีตอ่ การสื่อสารเรื่ องเพศ มีความสะดวกใจใน
การพูดคุยกับบุตรเรื่ องเพศ และมีทกั ษะในการสื่อสารเรื่ องเพศกับบุตรมากขึ ้น
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